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Här är du

Reservatsgräns

Vägar

Vattendrag

Damm

Parkering

Enefälad

Öppen mark

Åker

Ädellövdungar

Lövsumpskog

You are here

Reserve boundary

Roads

Watercourse

Pond

Parking

Juniper-rich common

Open land

Arable land

Broad-leaved groves

Deciduous swamp forest

Naturreservatet Hunnabacken bildades 2016 och omfattar ca 21 hektar. 
Syftet med reservatet är att bevara en skånsk fäladsmark med lång hävd-
tradition och dess biologiska mångfald, samt att skydda, vårda, bevara, 
återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer. Områdets kulturpräglade 
naturmiljöer ska bevaras och återställas. Syftet är också att inom ramen för 
bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av 
områden för friluftslivet.

Förvaltare : Länsstyrelsen Skåne, www.lansstyrelsen.se/skane

                 Regulations

Within Hunnabacken Nature Reserve it is forbidden to:
• damage fixed natural objects or surface formations,
• deliberately break up or collect and remove dead wood, 

break off branches, fell or in any other way damage living  
or dead standing or fallen trees or shrubs,

• dig up plants (including mosses) or lichens or pick  
wood-living fungi or leopard’s bane, or pick plants  
for commercial use,

• bring dogs unless on a physical leash,
• deliberately disturb or impinge on wildlife.

Furthermore, without permission from the County  
Administrative Board it is forbidden to: 
• put up notice boards, placards, signs, posters, paper strips, 

or similar, or make inscriptions.
• catch insects, spiders, snails, slugs or other invertebrates 

other than by netting, hand picking or other selective  
method with the subsequent reintroduction within the nature 
reserve. The requirement for reintroduction does not apply 
to individual voucher specimens of each species on  
condition that the record is logged in the reporting system 
Artportalen and that the collection is not contrary to the  
species protection regulations. 

• place out foreign objects (e.g. geocaches, or similar).

        Föreskrifter

Inom naturreservatet Hunnabacken är det förbjudet att:
• skada fast naturföremål eller ytbildning,
• avsiktligt bryta sönder eller samla in och föra bort död ved, 

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
döda stående eller liggande träd och buskar,

• gräva upp växter (inklusive mossor), lavar eller plocka  
vedlevande svampar eller växten slåttergubbe samt att 
plocka växter för kommersiellt bruk,

• medföra hund som ej hålls i fysiskt koppel,
• avsiktligt störa eller påverka djurlivet,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
• sätta upp tavla, skylt, snitsel, inskrift, affisch eller därmed 

jämförlig anordning, 
• fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa 

djur annat än genom håvning, handplockning eller annan 
selektiv metod med efterföljande återutsättning inom  
naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka 
beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden 
registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna,

• placera ut främmande föremål (tex geocachar eller dylikt).

Törnskata
Lanius collurio
Red-backed shrike

Granspira
Pedicularis sylvatica
Lousewort

Jungfru Marie nycklar
Dactylorhiza maculata
Heath spotted orchid

Slåttergubbe
Arnica montana
Leopard’s bane

Uråldrigt beteslandskap på Linderödsåsen. 
Hunnabacken är en rest av det gamla kulturlandskapet. 
Fram till början av 1900-talet var Linderödsåsen ett öppet, 
vidsträckt landskap med ljunghedar och betesmarker.  
Sakta men säkert har naturen på åsen förändrats. Åker och 
skog har tagit över och de gamla naturbetesmarkerna blir 
sällsynta juveler i landskapet. 

Ett biologiskt kulturarv 
Vandra ut i markerna och njut av ett levande museum.  
Upptäck landskapets historia genom att se skillnaderna 
mellan de olika delområdena i naturreservatet.

Stenblock och tuvor. Torrt och fuktigt. I dessa marker har 
plogen aldrig fått arbeta. Djuren har hållit markerna öppna. 
De enstaka träden har gett skugga och skydd åt djuren.  
Här finns en mångfald av växter som bara hittas på  
naturbetesmarker. Blomsterprakten i sin tur skapar miljöer 
för fjärilar och fåglar.

Insprängt i betesmarken ligger grönare fält med färre  
blommor, ofta omgivna av stenmurar. Det är minnen av hårt 
arbete och slit. Stenarna i marken har tagits bort, jorden har 
plöjts upp och skördar har bärgats. Idag betas dessa  
marker, och växter som blåklocka, slåttergubbe och  
granspira får en chans att vandra in från de omgivande 
naturbetesmarkerna.

Välkommen till Hunnabacken

Welcome to Hunnabacken 
Hunnabacken constitutes the remains of an old cultural  

landscape. Until the early 20th century, Linderödsåsen was an extensive 
open landscape with heath and pastures. The character of the ridge has 
changed slowly over time. Fields and forests have taken over, and the 
rough grazings have become rare jewels in the landscape.

Biological cultural heritage
Walk in the terrain and experience a living museum. Discover the history 
of the landscape by spotting differences between the various parts of the 
reserve.

Boulders and tussocks. Dry and wet. The plough has never worked this 
land. It has been kept open by grazing. The occasional trees have offered 
shade and protection for the animals. The diversity of plants can only be 
found in rough grazings. The floral splendour, in turn, attracts butterflies 
and birds.

Green fields with fewer flowers and often surrounded by stone walls are 
interspersed in the pastureland. They remind us of hard work and toil.  
The stones were removed, the land was ploughed and harvests were 
brought in. Today, this land is grazed, and plants such as harebell,  
leopard’s bane and lousewort have been able to immigrate  
from the surrounding rough grazings.


